
 
 
     

 „Modernizacja treningowych boisk piłkarskich, kortów tenisowych oraz basenu dużego 
na potrzeby klubów sportowych w Łukowie” – zadanie inwestycyjne dofinansowane przez Skarb 
Państwa – Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017. 
 

Numer umowy o dofinansowanie: 2017/0180/1128/SubA/DIS/R 
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 12/09/2017 r. 
Całkowita wartość zadania: 5 844 957,00 zł 
Kwota dofinansowania: 1 214 950,00 zł 
Wkład własny: 4 630 007,00 zł 
 

Rozpoczęcie realizacji zadania: 07/09/2016 r. 
Zakończenie realizacji zadania: 29/09/2017 r. 
 

Wniosek o dofinansowanie obejmował trzy zadania inwestycyjne: 
I. Przebudowa boiska treningowego na potrzeby utworzenia dwóch pełnowymiarowych boisk 

treningowych (wartość zadania: 973 433,00 zł). 
II. Budowa dwóch kortów tenisowych stanowiąca uzupełnienie istniejącej bazy do gry w tenisa 

(wartość zadania: 455 824,00 zł) . 
III. Przebudowa basenu dużego (wartość zadania: 4 415 700,00). 

 
Do zakresu rzeczowego pierwszego zadania inwestycyjnego należały: 

1. boisko treningowe o nawierzchni trawiastej o wymiarach 100 x 64 m, 
2. boisko treningowe o nawierzchni trawiastej o wymiarach 97 x 56 m, 
3. bezpośrednie ogrodzenie systemowe boiska, 
4. bezpośrednie oświetlenie boisk treningowych, 
5. montaż wyposażenia stałego w postaci piłkochwytów (2 szt.), bramki do piłki nożnej (2 szt.), 
6. wykonanie instalacji wodociągowej służącej do podlewania boisk trawiastych, 
7. zakup sprzętu sportowego przenośnego (bramki przenośne, kabina dla zawodników 

rezerwowych, kabina dla sędziów, bramki piłkarskie, zestaw do siatkonogi, mur dmuchany 
samostojący). 
 

Do zakresu rzeczowego drugiego zadania inwestycyjnego należały: 
1. dwa korty tenisowe o łącznych wymiarach 36,00 x 36,00 m (każdy z kortów o wymiarze 18,00 

x 18,00 m) o nawierzchni akrylowej, 
2. bezpośrednie ogrodzenie systemowe kortów. 
 

Do zakresu rzeczowego trzeciego zadania inwestycyjnego należały wydatki związane z funkcją 
sportową obiektu, w tym m.in.: 

1. dokumentacja projektowa, 
2. rozebranie ścian niecki, 
3. wykonanie posadzki betonowej, 
4. betonowanie płyty dennej, 
5. zbrojenie i betonowanie ścian zbiornika, 
6. fundamenty stref prysznicowych, 
7. ściany niecki i ich montaż  
8. dno niecki i jego montaż. 
 

Celem przedsięwzięcia była poprawa warunków treningowych dla sportowców z miasta Łuków, 
w tym poprawa stanu techniczno-funkcjonalnego obiektów sportowych objętych wnioskiem, 
rozszerzenie zakresu użytkowego obiektów oraz ich przystosowanie do obowiązujących standardów. 
 


